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RESUMO 

Esta pesquisa é decorrente de um longo período de permanência na comunidade quilombola de 

São Pedro de Cima, através de trabalhos disciplinares em Geografia Agrária e do projeto de 

extensão “Ecomuseu da Comunidade Quilombola de São Pedro de Cima”. Essa vivência 

duradoura nessa comunidade nos permitiu elaborar relatos etnográficos que nos permitiram 

compreender aspectos diversos sobre as territorialidades locais. Questões sobre a identidade e a 

territorialidade quilombola ganha, de certo, uma amplitude nessa pesquisa, muito embora ela 

não desclassifique outros sujeitos campesinos existentes. Deste modo, objetivamos revelar um 

espectro de relações que se fazem entre a população quilombola e os demais ocupantes do 

território, com as respectivas lógicas de produção que se colocam em jogo.  Utilizamos a festa 

como relato etnográfico. Nela, tudo se comprime: o passado revisitado, o presente utópico e o 

futuro incerto. A festa das Bodas de Ouro de Jeronimo Malaquias e de Maria Lina nos permite 

enxergar a integração de diferentes conformações espaço-temporais; ela acontece com a força 

da resistência de uma etnoterritorialidade quilombola que dissolve o distanciamento urbano-

rural e regional e os integra na eventualidade (proposital) de um acontecer.  
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RÉSUMÉ 

Cette recherche est dérivé d'un long séjour dans la communauté des Marrons de São Pedro de 

Cima, à travers les œuvres disciplinaires en Géographie Agraire dans le projet d'extension 

"Eco-musée de la Communauté Quilombola de São Pedro Cima". Cette expérience durable 

dans la communauté nous a permis de préparer des chroniques ethnographiques qui nous a 

rendu la possibilité de compréhension des nombreux aspects de la territorialité locale. 



Questions sur l'identité et la territorialité marron gagnent, sûrement, une place dans cette étude, 

bien qu'elles n'aient pas déclassé d'autres individus paysans existants. Ainsi, notre objectif est 

de révéler un éventail de relations parmi la population marron et les autres occupants du 

territoire, avec les logiques respectives de chaque qui se trouvent dans le match. 

Nous utilisons la fête comme rapport ethnographique. Ici, tout est compressé: le passé revisité, 

le présent utopique et l'avenir incertain. Le noces d'or de Jeronimo Malaquias et Maria Lina 

nous permet de voir l'intégration des différentes conformations spatio-temporelles, ce qui arrive 

avec la force de résistance d'un ethno-territorialité qui dissoudre le trou urbain-rural et régional 

et les intègre dans l'éventualité (intentionnelle) de l'occasion. 

 

Mot-clés : Ethno-territorialité, identité, fête, familie. 

 

Apresentação 

Esta pesquisa é decorrente de um longo período de permanência na comunidade negra rural 

remanescente de quilombo de São Pedro de Cima, através de trabalhos disciplinares em 

Geografia Agrária e dos projetos de extensão “Ecomuseu da Comunidade Quilombola de São 

Pedro de Cima” e “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: a construção de saberes 

necessários para a transição agroecológica em São Pedro de Cima”. Essa vivência duradoura 

nessa comunidade nos permitiu elaborar relatos etnográficos sobre a observação de alguns 

eventos, de algumas interações pessoais entre o grupo de pesquisadores e os locais – e entre os 

locais entre si - e também de alguns lugares existentes, além de pesquisas quantitativas e 

vivências diversas.  Aliamos, deste modo, a etnografia ao estudo das territorialidades em 

questão. O estudo de uma festa particular – as bodas de ouro de Jerônimo Malaquias e Maria 

Lina – serão cruciais para tecermos as análises sobre o território. 

Ao mergulharmos nas estruturas e sistemas de parentescos existentes – a partir da construção 

de árvores genealógicas -, e sobrepô-los aos nossos relatos etnográficos, pudemos compreender 

algumas dinâmicas territoriais, que aqui denomiranemos “etnoterritorialidades”. Essas 

etnoterritorialidades1 abarcam não somente aspectos culturais ou familiares, mas, sobretudo, 

aspectos econômicos e sociais existentes. Percebemos, pois, que a família e a produção 

campesina se estabelecem como as bases estruturantes dessas territorialidades e dos processos 

                                                           

1
 Discutiremos a validade de se pensar esse conceito ao final do artigo. 



identitários pertinentes. Destacamos, pois, as estratégias de resistência observadas dentro da 

perspectiva da conformação dos territórios étnicos, conforme proposto por Anjos (2007). 

Questões sobre a identidade e a territorialidade quilombola ganha, de certo, uma amplitude 

nessa pesquisa, muito embora ela não desclassifique outros sujeitos campesinos existentes. 

Deste modo, objetivamos revelar um espectro de relações que se fazem entre a população 

quilombola e os demais ocupantes do território, com as respectivas lógicas de produção que se 

colocam em jogo.  

 

1. Uma Viagem ao território de São Pedro de Cima 

São Pedro de Cima situa-se no município de Divino, Zona da Mata mineira, em uma área 

intramontana entre a Serra do Brigadeiro e a Serra do Caparaó. As encostas são convexas com 

afloramento rochosos configurando as elevações da serra. Há um vale em forma de 

manjedoura, com presença de terraços fluviais e meandramento do rio que configura as bordas 

do relevo.  Há, ainda, a presença de dois estratos litológicos: o mais alto que apresenta 

afloramentos cristalinos e formas abruptas e o mais baixo que possui um capeamento 

sedimentar e formas colinares. A vegetação é classificada como estacional semi-decidual e 

constitui-se basicamente de campos rupestres devido ao intenso afloramento rochoso e matas 

que possuem árvores de baixo porte devido ao solo raso; provocado pela plantação de café; 

(ARAÚJO, 2007).  

Nos capeamentos sedimentares encontravam-se áreas de várzeas, onde anteriormente se fazia o 

plantio de arroz, a pesca e a coleta de taboa para a manufatura de esteiras e colchões e para a 

cobertura das residências. Hoje essas várzeas se encontram totalmente assoreadas tendo se 

transformado em áreas de terras firmes cortadas pelo córrego São Pedro. Essas terras se 

constituem como ponto de chegada de duas famílias negras (Malaquias e Pereiras) ainda no 

século XIX, segundo nos relatam seus descendentes. 

As atividades econômicas principais exercidas por esse grupo podem ser descritas como 

agricultura campesina, caça, pesca e coleta de gêneros alimentícios, de ervas e de raízes 

medicinais, de lenha e de materiais de construção de residências. Os excedentes gerados pela 

agricultura eram (e ainda são) trocados dentro da própria comunidade. Outros itens de consumo 

como sal, querosene, tecidos, etc. eram obtidos a partir do trabalho em uma grande propriedade 

produtora de café nas imediações onde existia um mercado para a “comercialização” desses 

produtos – trabalho em troca de mercadorias. A divisão da terra se dava através da ocupação 

familiar em unidades produtivas que normalmente não ultrapassam os dez hectares e que foram 

sendo subdivididas no passar das gerações. Não havia titulação nem compra e venda de terras. 



Não obstante, fazendeiros vizinhos ocupavam, por meio de ações violentas, as terras desses 

posseiros, num processo de expansão de suas propriedades para o plantio do café. 

Outrossim, essa região vivenciou um foco de expansão da atividade cafeeira em grandes 

propriedades, especialmente a partir do segundo quartel do século XX – justo quando a 

economia cafeeira sofreria um grande impacto econômico. A população de São Pedro de Cima 

se tornaria, conforme relatado, mão-de-obra sazonal para esta atividade cafeeira. Após algumas 

décadas de relativa estagnação econômica regional, o Governo Federal implementou políticas 

de incentivo à produção de café em pequenas propriedades, a partir dos anos 80. Esta política 

promoveu uma reestruturação produtiva, fundiária e territorial em São Pedro de Cima, que se 

traduziu na valorização das terras, na chegada de novos ocupantes nesse território e na 

produção de café nas pequenas propriedades locais – tendências estas que já se observavam 

desde os anos sessenta.  

Podemos ressaltar dois marcos espaço-temporais importantes para compreender a 

reestruturação fundiária e produtiva no local. O primeiro deles foi a construção da BR 116 nos 

anos 50 que passa a seis quilômetros da comunidade. O segundo foi a construção de um 

mineroduto nos anos 70, acompanhado pela construção de uma estrada de rodagem que 

conectou São Pedro de Cima ao Município do Divino em um percurso de dezoito quilômetros. 

Estruturas rodoviárias integraram esse território às lógicas e às políticas da modernização da 

produção agrícola – Revolução Verde - e dos processos fundiários característicos. Assim, 

moradores de São Pedro de Cima, comprimidos em minifúndios e atraídos por oportunidades  

de trabalho no meio urbano, “venderam” as terras. Essas foram ocupadas para “forasteiros” que 

foram se transformando no novo campesinato local, afinal de contas, eles também eram 

trabalhadores rurais envolvidos com a produção e a reprodução de suas vidas no meio agrário, 

mesclando agricultura comercial – o café – com agriculturas de subsistência – práticas comuns 

até hoje. 

Essa nova integração estrutural e produtiva de São Pedro de Cima modificou as relações entre 

o local e o regional. Se antes essas relações se sustentavam sobre o fornecimento sazonal de 

mão-de-obra dessa população aos grandes proprietários vizinhos em troca de gêneros 

alimentícios (não produzidos no local) e de vestuário, agora, há uma nova dinâmica.  A 

produção de café a baixo custo os integraria a um circuito de comercialização de café e 

agroquímicos, que se sustenta e se explica a partir da observação: i) do trabalho familiar; ii) da 

continuidade das práticas campesinas de produção de alimentos para consumo próprio - as 

quais estes não abandonaram e que compõe parte de sua alimentação; iii) das relações de 

solidariedade intra e inter familiares, que estabelece a “troca de dias” como base do trabalho 



não capitalista nas lavouras de café dos locais; iv) dos pagamentos das aposentadorias e do 

programa de bolsa-família, e; v) do aporte financeiro dos “filhos emigrados”. Ainda assim, é 

importante compreender que a economia cafeeira é, materialmente e simbolicamente, vetor de 

prosperidade econômica. 

Do mesmo modo, não podemos deixar de compreender os fluxos emigratórios que se fizeram 

sentir no local: em alguns casos, as novas gerações das famílias quilombolas se encontram 

quase na totalidade em centros urbanos macrorregionais. Esse fluxo migratório causa efeitos 

retroalimentadores à territorialidade quilombola: obras e melhorias em algumas propriedades - 

elaboradas com o aporte de recursos enviados desde fora por esses “filhos” emigrados - podem 

ser observadas, como no caso do enorme terreiro de café construído na pequena propriedade do 

senhor Jerônimo Malaquias, caso este que será estudado adiante. 

 

2. A questão da identidade familiar e campesina em São Pedro de Cima 

Sobre o princípio da identidade, SILVA (2007) alerta para a idéia de “diferença” como 

indispensável para o entendimento do conceito de identidade. Tendo por base outros autores, 

ele mostra que é primariamente a partir da percepção e admissão da alteridade que se é possível 

pensar na identidade, assim esta se constrói também a partir da diferenciação com aquilo que 

lhe é exterior: 

A idéia de descentramento remete, indubitavelmente, ao entendimento de um 
elemento fundamental, a diferença, no processo de constituição da identidade. É 
ela que dinamiza as relações sociais, que contrapõe a suposta homogeneização 
cultural imposta pela globalização e que localiza os atores sociais em seus 
espaços hierarquizados pelas relações de poder.  
 
A noção de diferença, da qual a constituição da identidade articula-se na visão 
do outro, da exterioridade, da negação (...) ao tentar demarcar uma identidade, 
parte-se do pressuposto de que ela não identifica-se com aquilo que ela não 
pode ser , ela se forja do exterior do sujeito . (SILVA, 2007, p.91 - 92) 

 

Observa-se que experiências pessoais e observações cotidianas nos permitem dimensionar o 

quão complexa é a busca da compreensão da questão da identidade, e, portanto é igualmente 

complexa e ampla a discussão a cerca do assunto.  

Encontramos “discursos concomitantes sobre o debilitamento e o refortalecimento das 

identidades e dos territórios” (HAESBAERT, s/d), o que se apresenta como um paradoxo, ao 

passo que a globalização tende a promover processos de aparente homogeneização, e, no 

entanto, é notável também a maior atenção e visibilidade dada à questão da diversidade em 

suas múltiplas facetas bem como o ressurgimento, reafirmação e multiplicação das identidades 



também são concretamente notados na articulação desses grupos em movimentos sociais, 

culturais e/ou políticos.2  

O tema também se complexifica nos estudos de Haesbaert que primeiramente pontua que a 

identidade possui múltiplas dimensões (filosófica, psicológica, sócio-cultural, histórico-

geográfica) para posteriormente entrar mais a fundo no que ele denomina “dilemas 

contemporâneos da construção identitária” onde apresenta diversas formas de se interpretar a 

identidade: identidades como processo de constante (re) construcão / identificações em curso; 

identidades fechadas e segregadoras; identidades múltiplas, híbridas, territorialmente 

descontínuas ligadas a noção de “espaços multi-identitários” e de “multiterritorialidade”.  O 

estudo dessas novas identidades ou identificações contempladas por Haesbaert dialoga com a 

nocão do “sujeito pós-moderno” proposto por Hall, sendo “o sujeito pós-moderno que vai 

experimentar a máxima interação cultural” (SILVA, 2007, p.101). 

A partir desse breve panorama referente ao vasto campo do conceito de identidade, 

pretendemos mostrar como se deu o entrelaçamento entre identidade e território da 

Comunidade São Pedro de Cima. Assim, comungamos com a perspectiva de Haesbaert (s/d) ao 

dizer que há “identidades que moldam territórios, territórios que moldam identidades”.  

Contudo, faz-se necessário a priori uma sucinta reflexão sobre as concepções de identidade 

social e identidade territorial, pois estas nos serão caras ao longo deste trabalho. 

Portanto, outro elemento importante lembrado por SILVA (2007), além da diferença, na 

constituição identitária, é a prática do discurso, o que coaduna com o “sujeito sociológico” de 

Hall e sua concepção sociológica clássica da questão identitária, que prevê a “interação entre o 

eu e a sociedade”. Assim, citando Lopes, Silva nos apresenta um importante aspecto das 

identidades sociais que são construídas no discurso, “portanto, as identidades sociais não estão 

nos indivíduos, mas emergem na interação entre os indivíduos agindo em práticas discursivas 

particulares nas quais estão posicionados.” (LOPES apud SILVA,2007,p.94). 

Já para apresentar o conceito de identidade territorial, Haesbaert explica que: 

 

Trata-se de uma identidade em que um dos aspectos fundamentais para sua 
estruturação está na alusão ou referência a um território, tanto no sentido 
simbólico quanto concreto. Assim a identidade social é também uma identidade 
territorial quando o referente simbólico central para a construção desta 
identidade parte do ou transpassa o território. Território que pode ser percebido 

                                                           

2
 “Se o capital e as organizações políticas engendram-se cada vez mais em uma articulação permanente, através 

das redes técnicas. É nesse mesmo espaço que a contraposição cultural, a uma perspectiva homogeneizante, 
vem se reforçando, através da constituição e reafirmação de identidades subordinadas na hierarquia de poder 
imposta pelo discurso (...)” (SILVA, 2007, p.96) 



em suas múltiplas perspectivas, desde aquela de uma paisagem como espaço 
cotidiano, “vivido”, que “simboliza” uma comunidade, até um recorte 
geográfico mais amplo e em tese mais abstrato, como o do Estado – nação. 
(HAESBAERT,1999, p.178) 

 

Acreditamos, contudo, que as especulações sobre identidade na ciência geográfica deve 

constituir-se a partir da sua conjugação com os conceitos de território e de lugar. Nesse sentido, 

o sentimento de pertencimento a um topos, como propõe Tuan (1980, 1983), deve ser 

entendido como a comunhão do grupamento que coexiste em um lugar. Por outro lado, se o 

lugar é um local de fluxos e de encontro de diferentes, como propõe Massey (2000, 2004, 

2008), temos de admitir os lugares a partir das complexas teias de relações que se fazem entre 

fluxo e permanência. No lugar não existem apenas encontros dos iguais, mas também 

encontros dos desiguais que se concentram em algum momento, em um ponto específico do 

espaço, com algum objetivo ou com uma razão de ser. 

Há nos lugares a formação de fronteiras onde a “unidade” identitária se constitui por efeito 

contrastante ou pela “consciência global do lugar” – “construída por meio da ligação desse 

lugar com outros lugares”. Conforme mostraremos adiante, podem existir marcas que 

delineiam e definem traços comuns a sujeitos de um lugar. Eis que essas marcas não podem ser 

vistas como uniformizadoras das individualidades; contudo, elas perpassam suas 

individualidades. O encontro das diferenças é, para alguns, o que produz as diferenças; assim, o 

lugar produz as diferenças, pois, nele, os diferentes se encontram. Contudo, ele não deixa de ser 

um elo entre os diferentes membros – e seus diferentes graus de mobilidade – de uma 

sociedade local e também não deixa de ser um elo entre essa sociedade e aqueles que 

perpassam fortuitamente esse local. 

A partir dos lugares, construímos nossas visões de mundo. Aos lugares, estendemos nossas 

leituras de mundo. Somos por eles significados e damos a eles significações. Eles são pontos 

que nos permitem ir, vir e permanecer; pelo contraste com outros lugares, eles nos tornam 

iguais internamente; pela unidade local, eles nos tornam diferentes.  

Muniz Sodré (1999, p. 229) discute e desconstrói algumas amarras identitárias.. O autor afirma 

que é preciso 

[...] aceitar que todos os homens são diferentes, mas tendencialmente 
próximos, implica reconhecê-los socialmente iguais diante da singularidade de 
cada um. [...] Igualdade aqui não pode mais ser a uniformidade, a identidade 
mistificante das aparências ou das formas obtidas por comparação, mas o 
sentimento de unidade ou de coesão entre os diferentes membros da espécie 
humana. 



Se o espaço é fruto da complexidade, ele deveria admitir o fixo e o fluxo, o móvel e o imóvel, a 

essência e o processo e todas as categorias intermediárias que possam ser encontradas entre 

esses “opostos”. Não podemos deixar de abordar os eventos que ocorrem no espaço festivo ou 

religioso para ampliar nossa perspectiva. Poderíamos suscitar a efervescência coletiva de 

Durkheim (2003), onde as estruturas sociais são momentaneamente abolidas, ou as communitas 

de Turner (1974), quando as individualidades se dissolvem no coletivo, para ilustrar a idéia dos 

eventos. Há, dentro dessas perspectivas, momentos onde as diferenças individuais parecem 

desaparecer, momentos onde a coletividade ganha o sujeito, momentos onde o mundo 

mundifica o ser.  

Identidade e diversidade são princípios complementares e de difíceis distinções, Portanto, 

admitimos que não há contraste entre identidade, diversidade e mobilidade, conforme propõe 

Sodré (1999), mas sim uma complementaridade processual.  

É preciso dizer que o sentimento de pertencimento a um grupo, a uma etnia, a uma família, a 

um clã ou a uma sociedade é também um sentimento de pertencimento a um lugar, pois a 

sociedade se territorializa e cria lugares de acontecer, de se encontrar e de ser no espaço. Dessa 

forma, reafirmamos o lugar como ponto central da existência humana e dos processos 

formadores da identidade e da diferença. 

Woodward (2005, p. 14) chama a atenção que um dos aspectos da identidade é o fato de ela ser 

relacional, ou seja, ela existe no encontro com o outro no qual os grupamentos humanos se 

distinguem. Mas a autora também evidencia que há uma construção histórica da identidade, ou 

seja, há um constructo próprio, singular de cada identidade. Silva (2005, p. 75) chama a 

atenção para o fato de que, “assim como a identidade depende da diferença, a diferença 

depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis”. Hall (2005, p. 108) 

adota uma concepção de identidade estratégica e posicional, destacando que elas estão em 

constante processo de mudança e transformação. 

No jogo de ir, vir e permanecer, geografamos nossas vivências; a perspectiva geográfica do 

humanismo é a criação dos lugares – sejam lugares de pertencimento e enraizamento como 

requer Tuan (1980, 1983), ou lugares fluidos de encontros, como propõe Massey (2008). O 

lugar não é uno, é múltiplo, mas há em cada lugar uma singularidade, algo que lhe confere uma 

identidade processual, dinâmica, fulgaz e, ao mesmo tempo, transcendente.  

Conjugar identidades essencialistas aos lugares é pensar que eles possuem um enunciado 

próprio, fixo. Refletir em identidades não-essencialistas para os lugares seria analisá-los a partir 

de processos, de relações e de admissão da diferença. O exercício proposto nesta pesquisa 



parte, contudo, de uma abordagem onde o lugar se porta como um fractal em que identidades 

podem se constituir continuamente.  

O exercício ora proposto é pensar sobre os processos de identidade familiar e campesina em 

São Pedro de Cima. Primeiramente, devemos esclarecer que percebemos a família campesina 

como uma unidade econômica, cultural, territorial e ecológica. Pensar no campesinato é pensar 

na unidade familiar como base de (re)produção campesina. Recordamos com Mazzetto (2007, 

p. 55) que: 

a organização social camponesa não era definida apenas pelo caráter familiar da 
exploração mas também e fundamentalmente pela sua sociabilidade 
comunitária e por um modo de vida tradicional. Nesse sentido, as 
comunidades camponesas eram definidas como grupos cujo comportamento 
econômico se explicava por suas atitudes, valores e sistemas cognitivos 
transmitidos de forma verbal entre gerações. 
(...) 
Quero ressaltar, no entanto, que há também, inserida na cultura, na 
racionalidade econômica do campesinato e na forma de relação com o espaço, 
uma dimensão ecológica relativa aos modos de apropriação da natureza, que 
também se constitui num outro fator diferenciador fundamental, como veremos 
à frente (...). (grifo nosso) 

 
Deste modo, pensamos nos processos de identificação campesina e familiar em São Pedro de 

Cima, conjugando-os tanto à diversidade, ao encontros das diferenças do lugar, quanto a essa 

sociabilidade, a esses modos de vida tradicional e às práticas ecológicas encontradas acima 

mencionados.  

Na concepção do geógrafo Haesbaert (2004) o território incorpora as projeções simbólicas, à 

medida que o ser humano o preenche com suas vivências, com suas afetividades e o organiza 

segundo suas caracterizações culturais. Propusemos (CARNEIRO, 2009) que há 

concomitantemente um processo de territorialização do lugar e uma “lugarização” do território, 

pois o lugar - espaço de memórias, de vivências e de projeções existenciais – se torna alvo de 

estratégias para controlá-lo, para protegê-lo e assim ele se torna território – espaço de 

dominação e de poder. Por outro lado, no território dominado, projetam-se vivências, 

existências e memórias, que terminam por transformá-lo em lugar. 

Pensar na questão quilombola sob o prisma do território e da territorialidade3 significa colocar 

o debate sobre essas populações no caminho da discussão sobre uma existência autônoma e 

libertadora. Ora, se o fato de existir significa, necessariamente, existir em algum lugar - que 

                                                           

3
 Compreendemos o termo “territorialidade” como estratégias de ocupação e de controle de um espaço por um 

grupamento humano, conforme sugerido por Sack (1986).  



além do direito de ir e vir estabelece o direito de permanecer e de controlar esse lugar, o espaço 

surge como categoria fundamental de análises bem intencionadas sobre justiça social.   

No território, coexistem relações de (re)produção, de solidariedade e de identidade em 

processos contínuos e transformadores. O território é tanto fruto das relações socioculturais e 

econômicas quanto é também formador dessas relações, ou seja, ele é marca e matriz da 

sociedade. Assim, o território é uma das categorias fundamentais para a compreensão e a 

discussão sobre identidade e sobre o direito social, uma vez que ele é um dos mais eficazes 

formadores de identidade e de reprodução social. Por isso, compreenderemos os quilombos no 

Brasil na atualidade como processos de identidade étnico-territorial e de (re)produção 

campesina. Compreendemos esse duplo processo pela designação do termo 

“etnoterritorialidade quilombola”. 

Essa etnoterritorialidade, que é um híbrido entre as territorialidades de comunidades negras 

remanescentes de quilombo e de comunidades campesinas, é imprescindível para compreender 

a questão quilombola, uma vez que os quilombolas passam por caminhos muito próximos ao 

campesinato brasileiro onde a relação com a terra e as perspectivas de reprodução do grupo 

passa pela produção familiar de alimentos, pequenas propriedades, práticas de agricultura 

tradicional, entre outras características. 

A etnoterritorialidade é também fruto da história vivida pelos grupamentos quilombolas e em 

cada um dos quilombos encontramos diferentes contextos históricos de formação, de 

continuidade de existência e de resistência. Assim, as casas onde moraram os ancestrais, o 

cemitério onde se enterravam os mortos, os geossímbolos4 comunitários, os contextos 

familiares e as atuais práticas de produção, de uso da terra e os espaços de sociabilidade 

compreendem um sistema étnico-territorial ímpar a cada quilombo conhecido. 

Percebemos que a (re)produção campesina nesses contextos tem encontrado diferentes formas 

de resistir. Algumas comunidades negras rurais têm engendrado por cultivos voltados para o 

mercado, sem, contudo, abrir mão de algumas características básicas do campesinato. Um 

segundo grupo, no entanto, têm permanecido apenas na produção comunitária de alimentos que 

não são primordialmente voltadas para o mercado e há um terceiro grupo que nem sequer tem 

acesso à terra para produção de gêneros alimentícios – seja pela formação de minifúndios ou 

pela perda (normalmente violenta) das terras ocupadas. 

                                                           

4
 Geossímbolos são pontos específicos do território que encarnam a sua identidade coletiva; aqueles pontos que 

são reconhecidos como de importância histórica, econômica, cultural e/ou mitológica para a formação e 

continuidade da coletividade (BONNEMAISON, 2002). 



Quando tratamos de resistência, queremos compreendê-la não como uma resistência arraigada 

na tradição imutável e no modo de vida passados e arcaicos, mas como resistência de um 

grupamento que continua “autonomamente” a construir o seu presente e a reler a sua tradição, 

que possui uma territorialidade própria, não descartando, contudo, as diferentes heranças que a 

história os deixou. Ainda, a resistência projeta-se para um tempo futuro, como uma estratégia 

política para que se alcance determinados objetivos. Neste sentido, cultura, identidade e 

tradição podem ser considerados como ferramentas de negociação. 

Também é importante pensar na perspectiva das r-existências (PORTO-GONÇALVES, 2002) 

que não significam apenas uma reação a uma força exógena superior ou hegemônica; ela não é 

apenas isso, senão e sobretudo, constitui-se numa forma de existência própria, criativa e 

criadora dos próprios meios e formas de ser e de estar-no-mundo. 

 
2.1 A família quilombola na base da formação do território 

Historicamente se percebe que a família é o núcleo da vida camponesa e inúmeros estudos, 

sobretudo de historiadores e sociólogos tratam desta questão5. A constituição de uma família no 

mundo camponês se configura como uma estratégia de existência. A unidade familiar é a 

própria unidade produtiva e o planejamento da produção e do trabalho se confunde com o 

planejamento doméstico. Assim, a renda obtida com a produção agrícola depende 

majoritariamente ou mesmo integralmente da mão de obra familiar ativa, ao passo que o 

tamanho da propriedade e a parcela destinada ao cultivo agrícola também costuma estar em 

função da composição e do consumo familiar. Daí, a importância da análise da composição e 

estrutura familiar (número de filhos, faixa etária e gênero) para compreender a permanência de 

um dado grupo em um meio rural agrícola.  

Além disso, muitas vezes a partir da família também se inicia um processo de territorialização 

e/ou formação de um território. A ocupação de um espaço por uma família é o primeiro 

passo/estratégia de sua conquista, ou em outras palavras, da transformação desse espaço em um 

território, em relação ao qual se constrói uma relação de produção e de controle. Assim, a 

família aparece como um elemento promotor de territorialização. Ao mesmo tempo, o 

casamento, e até certo ponto uma prole numerosa, tendem a favorecer a prosperidade 

econômica da unidade agrícola e a permanência no local (SOUZA, 2006 e 2007). 

                                                           

5
 Para verificar uma maior análise do assunto, ver os estudos de Sonia Maria de Souza sobre as estratégias de 

sobrevivência camponesa em Juiz de Fora no período de 1870 a 1920. 



Sublinha-se então que o território e a comunidade hoje denominados e reconhecidos como 

Comunidade São Pedro de Cima se originam a partir das premissas acima mencionadas; 

conforme as histórias contadas pelos moradores do lugar, a comunidade começa a se formar a 

partir da chegada dos irmãos “Malaquias”: Pedro, Raimundo e Joaquim.  

Contudo, dentre os três é a figura de Pedro Malaquias a que se destaca na memória e nas 

histórias contadas pelos atuais moradores, sendo este lembrado como o precursor e de certa 

forma fundador da comunidade. Esta então principia com os casamentos destes patriarcas. 

Pedro Malaquias6 se casa duas vezes, respectivamente com Francisca de Oliveira Barros e 

Eloisa do Virgem, num total de 10 filhos; Joaquim Malaquias se casa com Maria Loureana 

tendo nove filhos; e Raimundo Malaquias se casa com Vitória, gerando sete filhos, e assim se 

tem a primeira geração de moradores da Comunidade São Pedro de Cima.7  

Sabe-se ainda que a segunda família a se fixar no local foi a família Pereira. No entanto, ainda 

se faz necessário precisar quando e como se deu a sua chegada, o que se pretende descobrir a 

partir da construção da árvore genealógica deste outro tronco familiar da comunidade. 

Malaquias e Pereiras são, portanto os sobrenomes originais das famílias pilares da comunidade 

sendo a partir delas que o território começa a se configurar. 

 

2.2. Identificações familiares e identificação comunitária  

Pois se como visto anteriormente as identidades ou os processos de identificação se constroem 

através da interação entre indivíduos, temos que das primeiras gerações oriundas dos irmãos 

Malaquias e da família Pereira, começou a se formar um pequeno agrupamento populacional e 

conseqüentemente começaram a se estabelecer relações sociais entre os moradores, e no caso 

de São Pedro de Cima, essas relações eram (e ainda o são) mais do que relações de vizinhança, 

uma vez que em sua maioria os casamentos eram feitos entre os locais, membros da mesma 

família (Malaquias ou Pereiras) ou no entrelaçamento entre estes dois ramos familiares. 

                                                           

6
 Os nomes citados como primeiros moradores da comunidade foram indicados por moradores da família 

Malaquias durante a construção da árvore genealógica da comunidade. Nossos agradecimentos neste ponto, 

sobretudo ao Sr. Antonio Dorico, Padre Vicente, Salvador e Sr. Jerônimo que foram fundamentais na 

rememoração da genealogia da família Malaquias. 

7
 A propósito, o nome da comunidade tem correlação tanto com o nome de seu fundador quanto com o do santo 

católico, pois que Pedro Malaquias segundo dizem era um homem muito religioso. Além disso, o complemento 
“de cima” se acrescenta delimitando de certa forma o limite com outra localidade (atual São Pedro de Baixo) que 
à época era de maioria branca constrastando com São Pedro de Cima (também chamado durante um período de 
São Pedro dos Crioulos). 
 



Os casamentos entre parentes e a permanência destes na localidade fez não só crescer este 

agrupamento populacional assim como fez crescer a extensão territorial do mesmo através da 

consolidação de novas unidades familiares e produtivas via cultivo das lavouras de café. Mais 

do que isso, esses entrelaçamentos deram origem a uma intensa relação de parentesco que 

permeia até hoje o local e que unida ao uso (trabalho) essencialmente agrícola do território, 

contribuiu para a construção de uma identidade comunitária. Assim a comunidade surge e se 

consolida através do fortalecimento familiar, das relações de parentesco e laços de 

solidariedade constituídos entre eles, e isto contribuiu para estabelecer a diferença inerente à 

construção da identidade. 

Além disso, percebe-se certa regionalização do território da comunidade conforme os 

sobrenomes segundo os quais são conhecidas as famílias mais numerosas, os quais nem sempre 

coincidem com os sobrenomes oficiais encontrados nos registros de cada membro da família. 

Na realidade, o sobrenome reconhecido e empregado no dia-a-dia por eles remete normalmente 

ao patriarca que deu origem aquele ramo familiar, mesmo que o suceder das gerações e a 

chegada de novos habitantes ao território tenha resultado em uma maior miscigenação e 

multiplicação dos sobrenomes aí encontrados originalmente. Desta forma, conforme a fixação 

destas famílias, encontramos os Malaquias, os Pereiras, os Aprígeos e outros dando nome a 

regiões da comunidade simbolicamente delimitadas e criando novas territorialidades no interior 

da territorialidade do grupo enquanto comunidade.  

Por fim, uma breve análise da comemoração de bodas de ouro, revela-nos a continuidade dessa 

identidade sobrevivendo extra-território de forma que, 

Ao pensarmos, nesse sentido, a noção de identidade, não podemos nos fixar em 
duas únicas dimensões polarizadas a partir de um determinado espaço 
territorial, isto é, nos atermos a uma perspectiva interna e/ou externa de vidas 
comunitárias, e, a partir de então, realizarmos as articulações entre aqueles que 
pertencem (internos) e os estrangeiros (externos). (SILVA, p.8)  

 

Pois há tempos e assim prossegue nos dias atuais que grande número de filhos desta 

comunidade engrossam o contingente de migrantes do êxodo rural. Todavia, na ocasião das 

Bodas de Ouro de Jerônimo e Maria Lina (Malaquias), via-se chegar ônibus e outros veículos 

repletos de ex-moradores da comunidade e seus descendentes.  

E apesar do passar de muitos anos e de dentre eles alguns sequer terem nascido na comunidade, 

percebeu-se em meio a conversas uma familiaridade com o lugar, uma topofilia, por ser aquele 

o lugar da família, do encontro com as origens. E no meio de distintas gerações e sobrenomes 

todos se reuniam em torno do sentimento de pertencimento ao núcleo Malaquias. E dentre os 

mais novos, havia quem não se mostrasse como um “de fora” em território estrangeiro, pois as 



histórias contadas por seus pais e as histórias que ali lhe contavam sobre seus pais os tornavam 

familiares, e lhes tornavam familiar aquele território. 

 

3. A festa: etnologias da territorialidade Malaquias 

Na festa, tudo se comprime: o passado revisitado, o presente utópico e o futuro incerto. 

Abordaremos a festa na perspectiva durkheimiana trazendo o “fato social total” para a 

dimensão geográfica, ou seja, iremos pensar na festa como o palco das representações espaço-

territoriais por nós ressaltadas (na dimensão econômica, cultural e ecológica da territorialidade 

quilombola). A abordagem da totalidade do espaço foi proposta por Santos (2002a, 2002b) e é 

no lugar que esta totalidade se evidencia, entre as verticalidades e as horizontalidades que a ele 

se sobrepõem e que lhe conferem diferentes graduações de absorção e  de resistências a cada 

local observado. Pensaremos, portanto, a festa como pretenso fato social e espacial total. 

O lugar, compreendido como a espacialidade dos encontros, surge, então, como expressão da 

totalidade socioespacial e dos processos de territorialidades existentes (MASSEY, 2008; 

SANTOS, 2002a). O profícuo terreiro de café dá lugar à festa e abriga velhos e novos 

encontros e sujeitos: nele, no meio da movimentação dos convidados, um programa de 

computador mostra através de um projetor multimeios – doado pela universidade – as fotos de 

sua construção elaborada de forma coletiva e solidária com recursos financeiros obtidos por um 

filho emigrado do casal em Bodas. 

A festa das Bodas de Ouro de Jeronimo Malaquias e de Maria Lina nos permite enxergar a 

integração de diferentes conformações espaço-temporais; ela acontece com a força da 

resistência de uma etnoterritorialidade quilombola que dissolve o distanciamento urbano-rural e 

regional e os integra na eventualidade (proposital) de um acontecer além de um fato social e 

espacial ela é também percebida com efervescência coletiva, como diluição, e ao mesmo tempo 

afirmação, das diferenças (DURKHEIM, 2003). 

Ao celebrar as Bodas de Ouro na igreja de São Pedro, o padre Vicente (que é filho do casal 

celebrante e que reside em Campinas) faz a família (e aos demais presentes) lembrar dos 

tempos de dificuldades, nos quais todos se juntavam em casa ao entardecer para escutar a missa 

através do rádio. A palavra de Deus chegava através do modesto aparelho, vetor de 

modernidade no local. Talvez, transmitisse a esperança em tempos melhores ou a fé na 

mudança, quem sabe?  

O fato é que, neste dia das Bodas de Ouro, escutávamos a palavra de Deus através de Vicente, 

filho migrado, padre e bacharel em teologia e que se tornou um protagonista da prosperidade a 

e da territorialidade dos Malaquias em São Pedro de Cima. 



Primeiramente, porque este é o único filho da comunidade – fortemente católica - que se tornou 

padre. Esse fato não pode passar desapercebido, pois nas celebrações que ocorrem na igreja de 

São Pedro local, são os membros da família Aprígeo (que chegaram em São Pedro nos anos 

sessenta do século XX) que tomam a frente dos trabalhos religiosos. Também, de um modo 

geral, a família Aprígeo se tornou mais próspera, demonstrando adaptação mais rápida aos 

novos processos produtivos, e ocupam áreas centrais do vale do córrego São Pedro. 

Em segundo lugar, Vicente consegue congregar uma série de ações para edificar, ornamentar e 

estruturar a propriedade de seus pais. 

A propriedade de “seu” Jerônimo e de “dona” Maria Lina é pequena, não ultrapassando oito 

hectares, na qual produzem café (para fins comerciais) além de milho, feijão, diversas frutas, 

mandioca, plantas ornamentais e medicinais (para fins de consumo, ornamentação e controle 

ecológico) e também criam pequenos animais (galinhas, galinhas-de-angola, perus, patos, 

gansos, etc.). 

Nessa propriedade de pequena produção comercial, chama-nos a atenção algumas edificações, 

como a casa, que é grande e bem construída, o açude, e, sobretudo, o grande terreiro de café 

que deu lugar à comemoração ocorrida após a missa. Ao chegarmos a esse terreiro – recém 

construído, especialmente para essa ocasião – foi-nos anunciado que ele possuía dez 

centímetros de cimento – era firme e de boa qualidade. Esse profícuo terreiro de café – 

certamente maior do que o necessário para secagem de café produzido no local – fora 

financiado com dinheiro arrecadado por padre Vicente dentre os irmãos emigrados e construído 

em mutirão com os familiares e com a vizinhança de São Pedro de Cima, que foram 

alimentados com farta comida preparada pelo mutirão das mulheres locais. 

Não devemos nos esquecer de que a casa e também o açude foram iniciativas de Vicente, que 

agora – de volta à nossa missa – convida a todos os Malaquias presentes para subirem ao altar e 

demonstrarem a força e o amor que uniam seu Jerônimo de dona Maria Lina por cinqüenta 

anos de casamento. Em uma igreja lotada, foram distribuídas flores para todas as mulheres 

presentes. Vicente prosseguia com uma missa emocionada e cumpria (talvez) uma profecia: a 

voz de Deus, antes transmitida pelo rádio, saia agora de suas cordas vocais. 

Na festa, imagens da construção do terreiro de café que a abrigavam eram projetadas a partir de 

um datashow8 numa das paredes da casa. Mais uma vez, muita comida, muitos convidados, 

entre familiares, moradores de São Pedro, amigos e visitantes. 

                                                           

8
 Um computador e um datashow foram entregues à comunidade quilombola de São Pedro de Cima pelo Projeto 

Ecomuseu – UFJF e está sob a guarda dos Malaquias. Foram esses equipamentos utilizados nessa ocasião. 



Não devemos, contudo, nos esquecer de que neste artigo compreendemos a festa como 

afirmação de certa territorialidade que é ao mesmo tempo ação e reação, ou seja, nós a 

compreendemos como parte de um processo de r-existência territorial. Compreender a festa 

nessa concepção, é pensar que ela representa formas criativas e criadoras dos próprios meios e 

formas de ser e de estar-no-mundo, além de também representar reações a forças exógenas e 

hegemônicas. 

Neste sentido, salientamos algumas questões pertinentes, nos reportando às dimensões 

culturais, econômicas, territoriais e ecológicas da territorialidade camponesa9: 

i) a festa representa a re-apropriação da religiosidade pelo grupo familiar. Observamos 

que em São Pedro de Cima existiam formas populares de apreensão do catolicismo 

em festejos como os da Folia-de-Reis, da Encomendação das Almas, do dia de 

Santa Cruz, etc.. Essa religiosidade era controlada pelos locais em constantes 

releituras do catolicismo, hibridizado com as forma locais de apreensão do sagrado 

como no caso das benzedeiras existentes. A construção de uma igreja e a realização 

de missas e celebrações trouxeram à comunidade de São Pedro de Cima uma 

relação mais direta com as diretrizes da Igreja Católica. Neste sentido, ocorreu um 

desprestígio (e desaparecimento) das formas tradicionais de religiosidades 

anteriormente citadas; a religião passou a ser concebida no sentido mais estrito, nos 

limites do espaço construído para tal finalidade – na igreja de São Pedro. Ora, se a 

forma de religiosidade é agora concebida dentro do templo e não mais “ao tempo”, 

o padre Vicente é o sujeito que personifica esses novos tempos-espaços – de tempo 

em tempo. A re-afirmação a r-existência de uma família negra e quilombola pode 

ser aí pressentida, trazendo a ancestralidade, a territorialidade, a solidariedade, a 

sociabilidade e a socialidade particulares ao lugar e à família. A festa é tanto uma 

representação de modos de vida como de poder social. 

ii) A dimensão econômica nos faz pensar na festa e no lugar em que ela ocupa com 

fractais da racionalidade econômica campesina. A atividade do café é a atividade 

comercial instalada e é portanto a atividade que lhes confere prestígio. O terreiro de 

                                                                                                                                                                                        

Ressaltamos essa relação entre a UFJF e a comunidade quilombola de São Pedro de Cima, pois o interesse inicial 

de nossas atenções no local era justamente o estudo da comunidade quilombola. É preciso compreender que a 

presença de professores e alunos da UFJF podem também ser analisada como vetor de prestígio no local – além 

das prazerosas a amigáveis relações que estabelecemos com todos, naturalmente. 

9
 Conforme propostas por Mazzetto (2007). 



café aparece como a materialização espacial dessa produção, muito embora este 

possa ser utilizado para outros fins como a própria festa ou a secagem de feijão, por 

exemplo. O fato da festa acontecer no terreiro de café é expressivo. Primeiro, 

porque é  a afirmação da atividade que os coloca no mundo  global (das 

commodities internacionais, inclusive). Não importa que a dimensão do terreiro seja 

superior à sua produção; na verdade, é até mesmo bom que o seja, haja vista que a 

estrutura dessa propriedade não pode ser explicada pela renda que aí é gerada: isso 

só se explica por essas relações familiares de solidariedade e identidade territorial 

(campesina e/ou quilombola) que faz com que esta propriedade seja celebrada e 

mantida por todos, mesmo por aqueles que residem longe ou que mesmo nunca nela 

tenham residido. Essa propriedade campesina só pode ser explicada através de uma 

longa rede de solidariedade que são tipicamente campesinas e quilombolas. Esta 

constatação nos leva a pensar que essas comunidades não podem ser pensadas 

dentro de seus limites, seja por conta dos processos desagregadores da unidade 

campesina e quilombola, seja nos processos de afirmação de sua territorialidade. O 

plantio dos eucaliptos vem, por exemplo, transformando esses ambientes e essas 

paisagens. Essa comunidade está cercada do plantio de eucaliptos e mesmo dentro 

dela podemos encontrar algumas espécies que chegaram até lá via IEF (Instituto 

Estadual de Floresta - MG). Observamos o “cercamento” da Zona da Mata mineira 

por grandes indústrias consumidoras de madeira e assistimos a uma instituição 

estatal, como o IEF, vetorizar a atividade na região. Os impactos ambientais e 

sociais advindos da monocultura do eucalipto já têm sido percebidos pelos locais. E 

como essa monocultura restringe a atividade campesina de produção de alimentos 

para consumo próprio, assim como a oferta de água no local, as contestações à sua 

aproximação podem ser observadas em diversas narrativas. Portanto, não podemos 

deixar de perceber a construção desse enorme terreiro de café como marca de uma 

resistência campesina local. 

iii) A dimensão territorial é chave matriz de análise da festa, afinal ela ocorre nesse 

marco econômico e simbólico: dentro da propriedade e no terreiro de café. É no 

sentido do sistema territorial de Raffestin (1993, p. 150) – toda prática espacial, 

mesmo embrionária, induzida por um sistema de ações ou de comportamentos se 

traduz por uma “produção territorial”que faz intervir tessitura, nó e rede -  ou de 

território usado de Santos (2002c, p. 10)  - O território usado é o chão mais a 

identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 



território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida. O território é recurso, pois, não somente da vida 

material, mas da vida simbólico-cultural envolvida. Nesse sentido, o território 

aproxima-se do lugar em suas diferentes concepções: ele é absorção e resistência 

das e às verticalidades, e ao mesmo tempo espaço da horizontalidades, do acontecer 

solidário durkheimiano; ele é o espaço das afetividades na concepção de Tuan; é 

ainda o espaço relacional, processual e diversificado nas perspectiva de Massey. O 

território é enfim, lugar de vida e de experiência humana, lugar das recordações e 

lugar re-criador dos elos de familiaridade, de identidade e dos encontros singulares. 

A festa congrega não apenas familiares mas a presença de muitos que conferem 

emoções, diversidade e prestígio no ambiente selecionado – a propriedade familiar 

que encarna um sistema territorial com suas tessituras, seus nós e suas redes. Toda a 

estrutura existente e todas as ações de solidariedade abordadas demonstram a 

importância dessa unidade territorial e dos diversos usos ou dimensões 

evidenciadas. Neste sentido, a festa bem pode sintetizar e fazer convergir o tempo e 

o espaço. 

iv) A festa encarna ainda uma dimensão ecológica. Ela traz a perspectiva da 

sustentabilidade social e ambiental. A continuidade do campesinato – e todas as 

práticas daí advindas – é aqui reafirmada: o futuro parece estar garantido por essa 

poderosa rede familiar que não se comprime aos limites do território. O território 

não precisa se mecanizar, se modernizar ou se “economicizar”. A família parece 

estar disposta a manter o equilíbrio no uso dos recursos naturais tais como eles 

acontecem. O pomar, o café e os diferentes cultivos, os diferentes animais e a 

abundância de água são festejados, como parte do “acontecer em família”. Os elos 

não são simplesmente sociais mas também de ordem ecológica: a manutenção do 

território e das práticas tradicionais estão emoldurando a cena e estão também sendo 

demonstradas nas imagens que são transmitidas pelo datashow. A festa ocorre na 

abundância, na fartura e na afirmação identitária (familiar, campesina e 

quilombola). A relação sociedade/natureza é reafirmada neste momento, mesmo que 

isso represente o apoio e o sacrifício econômico dos seus.  

Conforme podemos observar, essa unidade familiar e territorial não se explica apenas através 

das relações de produção/consumo, mas a partir de outras dimensões da composição do 

território e da territorialidade campesina/quilombola. 

 



4. Rumo ao debate: questões para permanecerem abertas 

Defendemos nesse artigo a abordagem do território e das territorialidades a partir da 

decomposição etnográfica de uma festa. Esta metodologia pode surgir com certo grau de 

estranheza dentro dos estudos de Geografia agrária, podendo ser considerada, por quem queira, 

como uma abordagem culturalista. O rótulo, contudo, não nos impede de tecer algumas 

considerações e de fazer perguntas para colocarmos numa mesa de diálogo. 

As festas, as interações e os lugares surgem como marcos e como formadores das novas 

estruturas sociais e econômicas e nos demonstram um universo de r-existências. A importância 

das festas na comunidade e em particular na família dos Malaquias, pode ser compreendida sob 

diversas óticas dentre as quais destacamos: i) a afirmação dos laços familiares e do enjeux 

social10; ii) a reafirmação do território das territorialidades pertinentes; ii) o fortalecimento da 

territorialidade para além do território demarcado; iv) a promoção de uma epifania coletiva; v) 

a ritualização de uma escala de poder.  

De todo modo, no cabe perguntar: estaríamos tecendo de forma fidedigna os estudos sobre esse 

grupo familiar? Poderá este estudo etnográfico fazer-nos compreender as sutilezas e a 

totalidade desse grupo social e desse território?  

O futuro se apresenta como incerteza para as etnoterritorialidades em estudo. A crescente 

capitalização do espaço transforma as relações sociais e ambientais. Um “deserto verde” parece 

se aproximar desse território cujas populações campesinas resistem, enquanto assistem (e 

sofrem) a aproximação do agronegócio do eucalipto.  

A partir da Universidade buscamos, juntos a este campesinato, ações de solidariedade, a partir 

de programas como o Ecomuseu e a Agroecologia, dos trabalhos de campo em Geografia 

agrária e dos projetos de pesquisa. O horizonte parece estar aberto para essa parceria, mas o 

futuro...  

... este permanece incerto. 
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